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ปฐมบทวาดวยเรื่องการวิจัย 



กาลามสูตร  
พระสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกชาวกาลามะ 

หมูบานเกสปุตตนิคม แควนโกศล   

   เปนหลักท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวใหแกพุทธศาสนิกชน
ไมใหเชื่อสิ่งใดๆ อยางงมงาย โดยไมใชปญญาพิจารณาให

เห็นความจริง 



มี ๑๐ ประการ 

- อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา 

- อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบๆ กันมา  

- อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ 

- อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตํารา หรือคัมภีร  

- อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก  

- อยาปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน  

- อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

- อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกับทฤษฎีที่พินิจไวแลว  

- อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได  

- อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา  



บทนําสูการวิจัย 

วิธีการแสวงหาความรูของมนุษย มีอะไรบาง ? 
ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี
การใชประสบการณ 

การสอบถามจากผูรู 
ศึกษาจากตํารา 

การใชเหตุผล 

วิธีการทาง

วิทยาศาสตร 

วิธีการวิจัย 

Research 



การแสวงหาความรู 

พระพุทธเจา - กาลามสตูร ๑๐ 
พระธรรมปฏก - บุพนิมิต ๗ ปจจัยสรางมรรค 
- กัลยาณมิตตา (มีครูท่ีดี)                     ปจจัยภายนอก 
- สิลสัมปทา (มีวินัยท่ีสมบูรณ) 
- ฉันทสัมปทา (สรางแรงจูงใจท่ีสมบูรณ) 
- อัตตสัมปทา (พัฒนาตนใหเต็มท่ี) 
- ทิฏฐสิัมปทา (สรางเจตคติ คานิยมใหสมบูรณ) 
- อัปปมาทัมปทา (มีจิตสํานึกไมประมาท) 
- โยนิโสมนสิการสัมปทา (คิดพิจารณาถูกวิธี)  

ปจจัย 

ภายใน 



คําศัพทนารูสําหรับการวิจัย 
การวิจัย (research) 
วิธีการวิจัย (research method) 
กระบวนการวิจัย (research process) 
วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) 
คําถามวิจัย (research question) 
ปญหาวิจัย (research problem) 
วัตถุประสงควิจัย (research objective) 
สมมุติฐานวิจัย (research hypothesis) 



การวิจัย (Research) 

การวิจัย คือ กระบวนการในการแสวงหาความรู 

ความจริงของปรากฏการณตาง ๆ ดวยวิธีการที่     

เปนวิทยาศาสตร ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการ    

ที่มีระบบ มีเหตุมีผล และมีความนาเช่ือถือ 





กระบวนการวิจัย 

1. การกําหนดปญหาวิจัย 

2. การกําหนดสมมุติฐานวิจัย 

3. การรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. การสรุปและอภิปรายผลวิจัย 



RESEARCH  
PROBLEMS 

  RESEARCH CYCLE/ วงจรการวิจัย 
THEORY/ ทฤษฎี 

RES. FRAMEWORK 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
RES. HYPOTHESES 
 

สมมติฐานการวิจัย 
POPULATION 
AND SAMPLING 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

INSTRUMENTATION 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
DATA COLLECTION 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

DATA  ANALYSIS 
การวิเคราะหขอมูล 

INFERENCES 

การสรุปอางอิง 

RECOMMENDATIONS 

ขอเสนอแนะ 

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) 





วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติวิเคราะห 

เพื่อตอบปญหาวิจัยในปจจุบัน 

 
ดร.ลําพอง กลมกูล 

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร 
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
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 การวิจัย เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและ

พัฒนาองคความรู  

บทนํา 

 การวิจัย เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา

ศาสตร  

 การวิจัย เปนเครื่องมือเชื่อมโยงองคความรูเกา

กับองคความรูใหมท่ีไดจากงานวิจัย  



 ความรูดานเนื้อหาสาระหรือทฤษฎี 

(content/substantive/ theoretical 

knowledge)  

ความรูท่ีไดจากการวิจัยแบงไดเปน 

 ความรูดานวิธีการดําเนินงาน หรือดานวิธีวิทยา 

(methodological knowledge)  



 สวนท่ีเปนความรูเก่ียวกับวิธีวิทยาของศาสตร 

ความรูดานวิธีวิทยาแบงไดเปนสองสวน  

 ความรูเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจัย (research 

methodology 



 มีความหมายครอบคลุมถึงปรัชญา ความเชื่อ แนวคิด  

 วิธีวิทยาการวิจัยหรือศาสตรวาดวยวิธีการ 

 หลักการในการออกแบบการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัย 

 การเสนอและการเผยแพรงานวิจัย  

 การประเมินคุณภาพงานวิจัย 



วิธีวิทยาการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการ

วิจัย การวิเคราะหทางสถิติ (statistical analysis) 

เป นส วนหน่ึงของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ 

และเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหนักวิจัยสามารถ

ตอบคําถามวิจัยไดอยางถูกตองสมบูรณ  

โดยสรุป 



 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติที่ใชในการวิจัยมีทั้ง

วิธีวิทยาข้ันพื้นฐาน และวิธีวิทยาข้ันสูง 

วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 เมื่อกลาวถึงวิธีวิทยาข้ันสูง จึงหมายถึงวิธี

วิทยาเฉพาะสวนที่ไมใชวิธีวิทยาข้ันพื้นฐาน 



 การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research) 

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นพื้นฐาน 

 การวิจัยเชิงทดลอง/การวิจัยก่ึงทดลอง  

       (Experimental / Quasi-experimental research) 

 ใชสถิติแบบบรรยาย  สถิติวาดวยการสุมกลุม

ตัวอยาง  สถิตินันพาราเมตริค และสถิติอนุมาน

เบื้องตนในการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง   

ตัวแปร 2-3 ตัวแปร 



 สถิติวิเคราะหท่ีชวยใหนักวิจัยตอบคําถามวิจัย

เก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal 

relationship) และสถิติวิเคราะหตัวแปรพหุนาม 

(multivariate statistics) 

สถิติและการวิจัยขั้นสูง? 

 ลักษณะการวิจัยท่ีใชวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง จะเปน

การวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายความสัมพันธเชิง

สาเหตุ เปนอยางต่ํา 



วิธีวิทยาขั้นสูงดานการวิจัยและสถิติ เปนวิธีการท่ีละเอียด

ซับซอนมากขึ้นเพื่อใหผลการวิจัยมีความตรง 4 ประเภท 

(Kirk, 1995)  

ความตรง 4 ประเภท 

 ความตรงในการสรปุทางสถิติ (statistical conclusion validity) 

 ความตรงภายใน (internal validity) 

 ความตรงเชิงโครงสรางของสาเหตุและผล (construct validity of 

causes and effects) 

 ความตรงภายนอก (external validity) 



ประการที่ 1 ลักษณะของวิธีวิทยาที่มีการคํานวณอยางเขมขน 

และตองใชคอมพิวเตอรชวยในการปฏิบัติงาน 

วิธีวิทยาขั้นสูงดานการวิจัยและสถิติมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ 

ประการที่ 2 ลักษณะที่เปนบูรณาการจากวิธีวิทยาการวิจัยหลายสาขา  

ประการที่ 3 ลักษณะวิธีวิทยาการวิเคราะหที่มีการผอนคลายขอตกลง 

เบื้องตน (relax assumptions) 

ประการที่ 4 ลักษณะวิธีวิทยาการวิเคราะหที่ใชงานไดกวางขวางมีความ

ทั่วไป (generality) มากขึ้น 

ประการที่ 5 ลักษณะวิธีวิทยาการวิเคราะหที่มีความถูกตอง และมีความไว 

(accuracy sensitivity) มีความแกรง (robust) มากขึ้นกวาเดิม  





การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

การเขียนโครงรางดษุฎนีิพนธ วิทยานิพนธ 



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

คําถามวิจยั 



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

วัตถุประสงคของการวจิัย  



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

ขอบเขตการวจิยั 



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

สมมติฐานการวจิัย (ถาม)ี 



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

นิยามศพัทเฉพาะทีใ่ชในการวจิยั 



ทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของ  



การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 
อางอิงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มจร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 



รูปแบบการวจิัย 



รูปแบบการวจิัย 



ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมลูสาํคญั 



เครื่องมอืทีใ่ชในการวจิยั 



การเกบ็รวบรวมขอมลู 



การวิเคราะหขอมลู 



แผนปฏบิัตกิารวจิยั 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 



การพัฒนาโครงรางวิจัย 
 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ข้ันที่ ๑ เขียนบรรยายสภาพปจจุบันนําเขาสูปญหาวิจัย 

ข้ันที่ ๒ บอกที่มาของปญหาวิจัยมีงานวิจัยใดที่เก่ียวของ

และศึกษาไวบางแลว 

ข้ันที่ ๓ ช้ีใหเห็นสาเหตุของปญหาที่แทจริง และเสนอ

ประเด็นที่ยังคางคาหรือตอบปญหาไมสมบูรณ 

ข้ันที่ ๔ ระบุความจําเปนและใหเหตุผลวาทําไมผูวิจัย

สนใจศึกษา 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

   การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยจะสืบ
เน่ืองมาจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

(เช่ือมโยง) สอดรับกันเปนเหตุเปนผลตอกัน 

  ควรจําแนกเปนขอๆ ใหชัดเจน โดยบงบอกวา
ผูวิจัย “ตองการรูอะไร” หรือ “ตองการจะทําอะไร” 

  มักข้ึนตนดวยคําวา “เพื่อ” และตามดวย
ขอความที่แสดงดวยวิธีวิจัย 



วัตถุประสงคของการวิจัย (ตอ) 
 

  หลักการเขียนวัตถุประสงค SMART  คือ 

S = Specific คือ มีความชัดเจน เจาะจง มีขอบเขตที่แนนอน  

                      ไมคลุมเครือ 

M = Measureable คือ สามารถวัดและประเมินผลได 

A = Attainable/Achievable คือ สามารถทําใหสําเร็จ 

R = Realistic/Reasonable คือ  ตั้งอยูบนพื้นฐานของความ 

                                         เปนจริง มีเหตุและผล 

T=Timeframe  คือ ทําแลวมีขอยุติ มีกรอบของเวลาชัดเจน 



วัตถุประสงคของการวิจัย (ตอ) 
 

เพื่อศึกษา.................... 

เพื่อเปรียบเทียบ........... 

เพื่อสราง.................... 

เพื่อตรวจสอบ.............. 

เพื่อทดลอง................. 

เพื่อวิเคราะห............... 

เพื่อสังเคราะห............... 



วัตถุประสงคของการวิจัย (ตอ) 
 

เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ.............. 

เพื่อสรางและตรวจสอบ............................ 

เพื่อนําเสนอผล......... 

เพื่อศึกษาสภาพ........................ 

เพื่อพัฒนา............................ 

เพื่อเปรียบเทียบ.................. 



วัตถุประสงคของการวิจัย (ตอ) 
 

เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ.............. 

เพื่อสังเคราะห................................ 

เพื่อนําเสนอ................................... 

เพื่อสํารวจสภาพ........................ 

เพื่อสรางและตรวจสอบ............................ 

เพื่อเปรียบเทียบ.................. 



วัตถุประสงคของการวิจัย (ตอ) 
 

เพื่อสังเคราะห................................... 

เพื่อพัฒนาโมเดล.................................. 

เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล............. 

เพื่อศึกษาแนวคิด...................................... 

เพื่อวิเคราะห........................................... 

เพื่อนําเสนอ............................................ 



ปญหาที่ตองการทราบ/คําถามวิจัย 
 

 คือการเขียนปญหาที่ตองการทราบ เปนการ

ระบุใหชัดเจนวา งานวิจัยเรื่องน้ีตองการตอบปญหา

อะไร 

 เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 ตั้งเปนประโยคคําถาม 



คําถามวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ.......มีอะไรบาง 

สภาพการปฏิบัติธรรมของ.....มีลักษณะอยางไร 

พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวย........เปนอยางไร 

โปรแกรม....ที่พัฒนาข้ึนมีองคประกอบอะไรบางและมี

คุณภาพมากนอยเพียงใด 

กระบวนการ....ที่พัฒนาข้ึนมีข้ันตอนอยางไรและมี

คุณภาพมากนอยเพียงใด 

ผลการพัฒนา....โดยใช..... เปนอยางไร 

 



คําถามวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ.......มีอะไรบาง 

โมเดล.....ที่พัฒนาข้ึนมีองคประกอบอะไรบาง 

โมเดล.....ที่พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจกัษ

หรือไม อยางไร 



การเขียนสมมติฐานการวิจัย 
 

  สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) 

คือ ขอความที่แสดงถึงการคาดคิดแนวคําตอบของ

ประเด็นปญหาวิจัยซึ่งผูวิจัยคาดการณไวลวงหนา แต

ตองมี เหตุผลหรือผลการ วิจัยหรือทฤษฎี รองรับ

สมมติฐานที่ตั้งไว มี ๒ แบบ  



การเขียนสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

แบบที่ ๑ แบบแสดงทิศทางของความแตกตาง  เชน  

สูงกวา  ต่ํากวา  นอยกวา ดีข้ึน 

ตัวอยาง: ผลการเรียนรูหลังเขาโปรแกรม....ของนิสิต  

สูงกวากอนเขาโปรแกรม 

แบบที่ ๒ แบบไมแสดงทิศทางของความแตกตาง เชน 

แตกตาง 

ตัวอยาง: ผลการเรียนรูของนิสิตกอนและหลังเขา

โปรแกรมแตกตางกัน (อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ) 



การกําหนดขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตการวิจัย (Delimitation) คือ การกําหนด

ขอบเขตใหแกการวิจัย ประกอบดวย 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ขอบเขตดานประชากรหรือผูใหขอมูลสําคัญ 

 ขอบเขตดานพื้นที่ 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

      กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual 

Framework) เปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนและ ตัวแปรตาม หรือ 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกแฝง กับตัวแปร

ภายในแฝง 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรตน 
ตัวแปร

ตาม 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

      เปนการเขียนคาดการณลวงหนาวาหลังจากทํางาน

วิจัยเรื่องน้ันสําเร็จแลวจะมีประโยชนอะไรเกิดข้ึนบาง     

ควรเขียนแยกเปนรายขอใหสัมพันธกับคําถามวิจัยและ

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ทําใหได....... 

ทําใหทราบ...... 





 



การวิจัยในยคุสงัคมแหงความรู 

1. ทุกคนเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี (ท้ังในและ 
    นอกสถานศึกษา) และทุกวิธี (เรียนจากการวิจัย) 
2. ปรัชญาการศึกษาวิจัยเปลี่ยนจาก POSITIVISM 
     MECHANICAL เปน CHAOS THEORY 
3. ลักษณะปญหาวิจัยซับซอน และลึกซ้ึงมากขึ้น: 
    ความสัมพันธเปนจริงทุกกลุม,ทุกเวลาหรือไม? 
4. มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห 
     ขอมูลไดจํานวนมาก และรวดเร็ว 



RESEARCH 
1. Scientific method of inquiry 
2. Significant work demonstrating  
   - scholarship 
   - research skills 
   - intellectual craftsmanship  
      (ผูเชี่ยวชาญทางปญญา) 
3. Activity requiring time and efforts 
4. Process of learning, utilizing knowledge 
5. Linkage of prior and current knowledge 
6. Continuous, spiral research cycle 
 



RESEARCH  

PROBLEMS 

  RESEARCH CYCLE 

THEORY 

RES. FRAMEWORK 
RES. HYPOTHESES 

POPULATION 
AND SAMPLING 

INSTRUMENTATION 

DATA  COLLECTION 

DATA  ANALYSIS 

INFERENCES 

RECOMMENDATIONS 



การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

(กิจกรรมท่ีนักวิจัยทุกคนตองทํา) 

- เพื่อสรางโมเดลการวิจัยและ กําหนดสมมติฐาน 

- เพื่อใหทราบองคความรูที่คนพบในอดีต ไมทํา

การวิจัยซ้ํา แตทําการวิจัยเสริมใหลุมลกึ 

- เพื่อใหไดแนวคิดในการออกแบบการวิจัย 



การวจิยัทฤษฎฐีานราก 

การวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) 

เปนปฏิบัติการเชิงคุณภาพอยางเปนระบบของการ

รวบรวมขอ มูล การจําแนกขอ มูลออกเปนหมวด 

(categories/ themes) และการเชื่อมโยงหมวด

เหลานั้น เพื่อนําเสนอเปนทฤษฎี (theory) ท่ีเปนกรอบ

แนวคิดกวางๆ อธิบายกระบวนการของเหตุการณ 

(events)  กิจกรรม (activities) การกระทํา (actions) 

หรือการมีปฏิสัมพันธ (interactions) ในประเด็นท่ีวิจัย  



การวจิยัทฤษฎฐีานราก 

ทฤษฎีที่เปนผลจากการวิจัยทฤษฎีฐานรากจึงเปน 

“ทฤษฎีเชิงกระบวนการ” (process theory) ที่

อธิบายถึงกระบวนการของเหตุการณ  กิจกรรม  

การกระทํา  หรือการมีปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึน 

 



การสรางทฤษฎฐีานราก 

  เปนวิธีวิทยาที่ศึกษาปรากฏการณสังคม เพื่อทํา

ความเขาใจจากมุมมองของคนในสังคม จากน้ันจึงนํา

ขอมูลที่ ไดมาสราง มโนทัศน หาความเช่ือมโยง

ระหวางมโนทัศนตางๆ เพื่อใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎี

ของปรากฏการณ ทางสังคมที่ตองการหาคําอธิบาย   

     



การสรางทฤษฎีฐานราก (ตอ) 

  ทฤษฎีจึงเปนผลผลิตของการปรับเปลี่ยนปรากฏการณ

ทางสังคม หรือความจริงท่ีมีอยูในสังคม ประเด็นสําคัญของ

การสรางทฤษฎีฐานรากคือ ทฤษฎีท่ีสรางขึ้นจะตองสะทอน

ความจริง และตรงกับเรื่องท่ีตองการศึกษา  โดยทฤษฎีจะ

ถูกสรางและไดรับการตรวจสอบจากการเก็บรวบรวมขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับปรากฏการณทาง

สังคมอยางเปนระบบ 



บทบาทของผูวิจัยในการวิจัยทฤษฎีฐานราก 

ผูวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการไดมาซ่ึงขอมูล  การจัดกระทํา

ขอมูล เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณ วิเคราะหตรวจสอบ 

ตีความขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย ไดแก  

 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

 การสนทนากลุม (Focus group discussion)   

 การสังเกต (Observation)  

 การบันทึกภาคสนาม (Field Note)  

 การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)  

การถอดเทป และการวิเคราะหขอมูล ที่ตองทําพรอมกันไป 

 

 



การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี 

   เปนการสรางความเช่ือมโยงระหวางขอมูล

กับทฤษฎี  เปนข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล  

เพื่อสรางมโนทัศนจากขอมูลที่มีอยูเปนจํานวน

มาก จะถูกนํามาจัดหมวดหมูตามคุณสมบัติ 

(Properties) โดยการวิเคราะหขอมูลตองอาศัย

การตีความ (Interpretation) ของผูวิจัย ที่ถูก

สรางข้ึนจากขอมูล  



การกอใหเกดิทฤษฎ ี(theory generation)    
       
         กระบวนการวจิัยทกุขัน้ตอนจะนาํไปสูการกอใหเกิด
ทฤษฎีจากฐานขอมลูทีน่ักวิจยัรวบรวมมาได โดย “ทฤษฎี” 
จากการวิจยัทฤษฎฐีานรากนี ้จะเปนการอธบิายอยางกวางๆ 
ตอ “กระบวนการ” ในหัวขอทีว่จิัย  โดยทฤษฎจีากการวิจยั
ทฤษฎีฐานราก มีแนวทางการนาํเสนอทีเ่ปนไปได 3 
แนวทาง คือ  

 นําเสนอเปนรปูแบบความสมัพนัธเชิงเหตุผลหรอื
แผนภาพของทฤษฎ ี(development of a logic paradigm 
or a visual coding paradigm)  

 นําเสนอเปนสมมติฐานหรือขอเสนอเชิงทฤษฎี 
(theoretical hypotheses/propositions)  

 นําเสนอเปนเรื่องเลาเชิงบรรยาย (narrative form)  

 



การวเิคราะหทางสถิตขิัน้สงู 

ที่เหมาะสมกับการวจิยั 

 

 
(Cited in Nonglak Wiratchai, 2012 and  

Piradee Watcharasin, 2013) 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.authorstream.com/ImageHandler.ashx?imgPath=adefauji_STRUCTURAL-EQUATION-MODELING-LISREL.jpg&height=104&width=164&requestType=ChannelBig&imgrefurl=http://www.authorstream.com/adefauji/STRUCTURAL-EQUATION-MODELING-LISREL/&docid=eNfrRev94biY1M&tbnid=66ucf4vtWkmncM:&w=164&h=104&ved=0CAMQxiAwAWoVChMIwITq49GnyAIVjI-OCh00EwRf&iact=c&ictx=1
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyT25zSp8gCFdfUjgod0owNYA&url=http://www.ssicentral.com/lisrel/example5-4.html&bvm=bv.104317490,d.c2E&psig=AFQjCNEsO-giiXZVNy01bET8m0KB1sUC9Q&ust=1444007543615016


จุดประสงคการสรางโมเดลการวิจัย 

1. บรรยายรูปแบบความสัมพันธ 
2. เปนฐานกรณีเปรียบเทียบประชากรหลายกลุม 
3. ยืนยัน/ปฏิเสธความสัมพันธตามทฤษฎี 
4. สรุปอางอิงโมเดลสูกลุมประชากร 
5. พยากรณปรากฏการณ 
6. ทําความเขาใจลักษณะพลวัตรของปรากฏการณ 
7. ใชโมเดลการวิจัยเปนโมเดลการวิเคราะหขอมูล 



โมเดลการวจิัย และโมเดลการวเิคราะห 

 SES  

ATT 

  IQ     GPA STUDY 
  TIME 



ความไมเหมาะสมของสถิติวเิคราะหแบบเดมิ 

1. โมเดลการวิเคราะหไมตรงกับโมเดลการวิจัย 
2. โมเดลการวิเคราะหแบบเดิมไมรวมเทอมความ 
     คลาดเคลื่อนในการวัด 
3. มีขอตกลงทางสถิติ (statistical assumption   
    มาก และขอมูลไมตรงตามขอตกลงทางสถิติ 
4. สถิติวิเคราะหแบบเดิมมีขอจํากัด-ไมสามารถ 
    ตอบคําถามวิจัยไดครบถวน 



ความเหมาะสมของสถิติวิเคราะหใหม 

1. โมเดลการวิเคราะหเปนโมเดลเดียวกับโมเดล
การวิจัย 

2. มีตัวแปรแฝง รวมเทอมความคลาดเคลื่อน  
3. ผอนคลาย (relax) ขอตกลงเบ้ืองตน 
4. ทดสอบความตรงของโมเดล (สอดคลอง 
   กับขอมูลเชิงประจักษ) ทดสอบความไม 
   แปรเปลีย่นของโมเดล (กลยุทธกลุมพหุ) 



โมเดลการวิเคราะหโครงสรางความแปรปรวนรวม 
(ACOVS Model)  
= Analysis of COVariance Structure Model 
โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตรง (LISREL 
Model) 
= LInear Structural RELationahip Model 
โมเดลสมการโครงสราง (SEM)  
= Structural Equation Model 

สถิติวิเคราะหใหม 



-สถิติวิเคราะหท่ีมีความเหมาะสมกับงานวิจัยทางจิต
พฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร 
- การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล 
ระบุลักษณะ/ขนาดอิทธิพลเชิงสาเหตุ 
- การวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล 
ระหวางกลุมประชากร และความคงท่ีระหวาง
ชวงเวลา 



ขั้นตอนการวิเคราะห SEM 

โมเดลตามทฤษฎ ี ขอมลูเชงิประจกัษ 

Computed R matrix Actual R matrix 

ขอคนพบจากการวจิัย 

ไม fit ปรับโมเดล 

โมเดล fit กับขอมลู  

ปญหาวจิัย 



STRUCTURAL EQUATION MODEL 

DIRECT EFFECT = DE 
INDIRECT EFFECT = IE 
SPURIOUS CORRELATION = SC 
CORRELATION = DE + IE + (SC + UE) 

X1 

Y1 

Y2 

e1 

e2 



LISREL MODEL OR SEM 

E2 

K1 

K2 

E1 

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 Z1 

Y1 e1 

Y2 

Y3 

Y4 

e2 

e3 

e4 

Z2 



ลักษณะพิเศษของ SEM ในการวิจัย 

1. โมเดลมีตัวแปรสังเกตได/ตัวแปรแฝง 
2. โมเดลความสัมพันธทางเดียว/สองทาง 
3. โมเดลกลยุทธกลุมพหุ (multi-sample 

strategy) มีตัวแปรปรับ (moderator) 
4. โมเดลการวิเคราะหขอมูลระยะยาว 
5. การวิเคราะหสถิติขั้นสูงเกือบทุกชนดิ 





LISREL or SEM 
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STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM) 

DIRECT EFFECT = DE 
INDIRECT EFFECT = IE 
SPURIOUS CORRELATION = SC 
CORRELATION = DE + IE + (SC + UE) 

X1 

Y1 

Y2 

e1 

e2 



1. คุณลักษณะ (traits) มีก่ีมิติ อะไรบาง วัดไดจาก 

    ตัวบงชี้อะไร มีความตรงเปนอยางไร ? 

2. ปจจัย/เง่ือนไขใดมีอิทธิพลตอคุณลักษณะ และ 

    คุณลักษณะท่ีศึกษามีผลท่ีเกิดตามมาอยางไร ? 

    (โมเดลเชิงสาเหตุและผลของคุณลักษณะ) 

3. การศึกษาความไมแปรเปลี่ยน (invariance) และ 

    ความคงท่ี (stationarity) ของโมเดล 



 SEM เปนเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่ง
สําหรับการวิเคราะหขอมลู SEM จะไร

ประโยชนถาขาดทฤษฎี/หลักฐานรองรับ  









การวิเคราะห  LISREL 





















การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพื่อการวิเคราะหดวยสถิติขั้นสูง 

 

ดร.ลําพอง กลมกูล 

ศูนยอาเซียนศึกษา มจร 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.authorstream.com/ImageHandler.ashx?imgPath=adefauji_STRUCTURAL-EQUATION-MODELING-LISREL.jpg&height=104&width=164&requestType=ChannelBig&imgrefurl=http://www.authorstream.com/adefauji/STRUCTURAL-EQUATION-MODELING-LISREL/&docid=eNfrRev94biY1M&tbnid=66ucf4vtWkmncM:&w=164&h=104&ved=0CAMQxiAwAWoVChMIwITq49GnyAIVjI-OCh00EwRf&iact=c&ictx=1
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyT25zSp8gCFdfUjgod0owNYA&url=http://www.ssicentral.com/lisrel/example5-4.html&bvm=bv.104317490,d.c2E&psig=AFQjCNEsO-giiXZVNy01bET8m0KB1sUC9Q&ust=1444007543615016




























รายการอางอิง 

องคความรูนี้ไดรับการถายทอดจาก 

ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย  ภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และไดศึกษาจาก PPT ของ 

ดร.ภริดี วัชรสินธุ  Ph.D. in Educational 

Research Methodology คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

ขอขอบคุณอยางยิ่ง 



 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากขอมูลเชิงคุณภาพ 





การคํานวณกลุมตัวอยางดวยการนบัเสนอทิธพิล หรือพารามเิตอร 

 จํานวน 5-20 เทาตอ 1 พารามิเตอร (Hair และคณะ, 1998) 

 

ขนาดกลุมตัวอยาง = (14 x 2)+3+2 = 33 เสนทาง 

ใช 10 เทา  =  33 x 10  = 330 คน 





แนวทางการเขียนโมเดลท่ีเปนตัวแปรบูรณาการเชิงพทุธ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิเบือ้งตนในการวิจยัแสดงอทิธพิลของกระบวนการ

สะทอนคดิตอประสทิธผิลการวจิัยปฏบิตัิการในชั้นเรียนทีม่ตีัวแปรสงผาน     

อิทธพิลของกระบวนการสะทอนคดิตอประสทิธผิล 

การวิจัยปฏบิตัิการในชั้นเรยีน 



ตัวอยางการนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมลู   

เชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณเชงิลกึ ที่

เชื่อมโยงสูการสราง

โมเดลความสัมพนัธ

เชิงสาเหตุ 









 

 

 

สรุปแผนแบบการวิจัย 
 



 

 

 
 
 



 การวิจัยแบบผสมน้ี นักวิจัยตั้ ง คําถามวิจัยเ ชิง
คุณภาพ และเมื่อไดผลการวิจัยในรูปทฤษฎีฐานราก นักวิจัย

นําผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไปตรวจสอบยืนยันดวยวิธีการ

เชิงปริมาณ เพื่อยืนยันความตรงของทฤษฎีฐานราก เชน 

การนํากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจากทฤษฎีฐานราก ไปสราง

เปนโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 

Model: SEM) และตรวจสอบโมเดลดวยวิธีการเชิงปริมาณ 



สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

ข้ันตอนการออกแบบการวิจัย  

(Research Process) 

กําหนดปญหาวิจัย / วัตถุประสงคการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ (Literature Review) 



ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยใหสอดคลองกับขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเชิงลึก และเขียนในรูปแบบโมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

ออกแบบการวิจัยระยะที่ ๑ ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย

การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อตรวจสอบตัวแปรแฝงและตัวแปร

สังเกตไดตามที่กําหนดไวที่กรอบแนวคิดในการวิจัย 



กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามจํานวนเสนพารามิเตอร 

 จํานวน ๕-๒๐ เทาตอ ๑ เสนพารามิเตอร 

ออกแบบการวิจัยระยะที่ ๒ ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการ

สํารวจจากสภาพที่เปนจริงในสังคม 

สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมทุกตัวแปรสังเกตไดตาม

กรอบแนวคิดที่เปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ 



วิเคราะห CFA ดวยโปรแกรม SPSS และ LISREL เพื่อ

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดทั้งหมด 

วิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดล 

(Full Model)  โดยใชโปรแกรม SPSS และ LISREL 

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดวยการหาคา IOC 

คาความเที่ยง (Reliability) 

สรุปผลการวิจัย 





การประเมินงานวิจัย 



อนาคตของวิธีวิทยาข้ันสูงการวิจยัและสถิติ 

ในอนาคตจะมีวิธีวิทยาขั้นสูงท่ีมีคุณลักษณะความท่ัวไป 

ใชวิเคราะหอยางกวางขวางเพิ่มมากขึ้น  ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวยใหการวิเคราะหขอมูล

เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยํามากขึ้น  

ดังนั้น นักวิจัยควรใชประโยชนจากวิธีวิทยาขั้นสูงในการ

ตอบปญหาวิจัยเพื่อใหไดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ผลวิจัยเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติ และท้ังการสราง

องคความรูทางวิชาการดวย 
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ประเภทของวิธีการวิจัย 
ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 

ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 
ประเด็น ประเภทของวิธีการวิจัย 

การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยก่ึงทดลอง 
1. แผนแบบการวิจัย - ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว เป็นตัวแปรจัดกระทําเพ่ือ

ศึกษาผลท่ีเกิดจากตัวแปรนั้น 
- ควบคุมความแปรปรวนโดยแผนการทดลอง 

- ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว เป็นตัวแปรจัดกระทําเพ่ือ
ศึกษาผลท่ีเกิดจากตัวแปรนั้น  
- ควบคุมความแปรปรวนโดยแผนแบบการทดลองและ
สถิติ 

2. ลักษณะของคําถามวิจัย ผลจากตัวแปรทดลองท่ีเกิดข้ึนคืออะไร? ผลจากตัวแปรทดลองท่ีเกิดข้ึนคืออะไร? 
3. ตัวอย่างคําถามวิจัย ผลของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ป. 6 ต่างจากการ
สอนแบบเดิมอย่างไร 

ผลของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ป. 6 ต่างจากการ
สอนแบบเดิมอย่างไร 

4. รายงานเอกสารท่ีเก่ียว 
    ข้องกับการวิจัย 

ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี/รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี/รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

5. การกําหนดกรอบ
ความคิดของการวิจัย 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยตัวแปรอิสระท่ี
สนใจคือวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สําหรับตัวแปรอิสระอื่นท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
และไม่สนใจศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ต้องทําการควบคุม 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยตัวแปรอิสระท่ี
สนใจคือวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สําหรับตัวแปรอิสระอื่นท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
และไม่สนใจศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ต้องทําการควบคุม 

6. สมมติฐานการวิจัย ควรมีและตั้งแบบมีทิศทางโดยมีทฤษฎีรองรับ ควรมีและตั้งแบบมีทิศทางโดยมีทฤษฎีรองรับ 
7. ตัวแปรอิสระ วิธีการสอน มี 2 แบบ คือแบบท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง และแบบปกติ 
วิธีการสอน มี 2 แบบ คือแบบท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และแบบปกติ 

8. ตัวแปรตาม/ตัวแปรหลัก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ 
9. ประชากร นักเรียนชั้น ป. 6 นักเรียนชั้นป. 6 
10. ขนาดตัวอย่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 20 

คน 
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 20 
คน 

11. วิธีการเลือกตัวอย่าง มีกระบวนการกําหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ใช้กระบวนการ randomization โดยมีการ random 
selection, random treatment, random 
assignment 

ไม่มี random selection และ ไม่มี random 
assignment มีแต่ random treatment โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังกลุ่มถูกสุ่มเข้ารับการทดลอง 

12. เครื่องมือวิจัย แบบวัดความคิดสร้างสรรค ์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค ์
13. การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
และความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน (internal 
consistency) โดยใช้สูตรของครอนบาค 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) และความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) โดยใช้สูตรของครอนบาค 

14. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองในพ้ืนท่ีท่ี
ทําวิจัย 

เก็บข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองในพ้ืนท่ีท่ี
ทําวิจัย 

15. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     (ท่ีอาจเป็นไปได้) 

สถิติวิเคราะห์ประเภทการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เช่น t-
test,  ANOVA  

สถิติวิเคราะห์ประเภทการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยท่ีมีการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ANCOVA 
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ประเด็น 
ประเภทของวิธีการวิจัย 

การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงบรรยาย/การวิจัยเชิงสัมพันธ์/การวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ-สาเหตุ 

1. แผนแบบการวิจัย ศึกษาเหตุการณ์ สภาพต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตัวแปรท่ีศึกษา
ไม่ถูกจัดกระทํา แต่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

ศึกษาเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ตัวแปรท่ี
ศึกษาไม่ถูกจัดกระทํา แต่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

2. ลักษณะของคําถาม
วิจัย 

ลักษณะของตัวแปรเป็นอย่างไร? 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นอย่างไร? 

ลักษณะของตัวแปรเป็นอย่างไร? 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นอย่างไร? 

3. ตัวอย่างคําถามวิจัย สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษามีอะไรบ้าง 

ปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับ
ประถมศึกษา 

4. รายงานเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัย 

ศึกษาเอกสาร/รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของครูท่ีผ่านมา ปัญหาของการจัดการ
เรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี/รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ความสําเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน  

5. การกําหนดกรอบ
ความคิดของการวิจัย 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงอาจ
จําแนกเป็น ปัญหาส่วนตัวของครู ปัญหาด้านความ
พร้อมของครู ปัญหาด้านความพร้อมของสถานศึกษา 
ปัญหาอันเนื่องมาจากปัจจัยอ่ืนๆ  

ตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านนักเรียน 
ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ 
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ความสําเร็จ วัดด้วยตัวแปร การมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประสิทธิผล
ของการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

6. สมมติฐานการวิจัย ไม่จําเป็นต้องมี ควรมี โดยมีทฤษฎีรองรับการต้ังสมมติฐานแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรตาม 

7. ตัวแปรอิสระ - ปัจจัยด้านครอบครัว, นักเรียน, ครู, โรงเรียน 
8. ตัวแปรตาม/ตัวแปร
หลัก 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน 

9. ประชากร ครูชั้น ป. 1 - 6 ครูชั้น ป. 1 -6  
10. ขนาดตัวอย่าง ประมาณ 400 คน  ประมาณ 400 คน 
11. วิธีการเลือกตัวอย่าง ครูได้รับการสุ่มแบบแบ่งชั้น(stratified random 

sampling) โดยมีสัดส่วนจากแต่ละระดับชั้นเท่ากัน 
หรือมีสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงในประชากร  

ครูได้รับการสุ่มแบบแบ่งชั้น(stratified random 
sampling) โดยมีสัดส่วนจากแต่ละระดับชั้นเท่ากัน หรือ
มีสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงในประชากร  

12. เครื่องมือวิจัย แบบสอบถามวัดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน แบบสอบถามวัดภูมิหลังของผู้ตอบ ตัวแปรอิสระทุกตัว 
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน  

13. การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
ความเที่ยง (reliability) 

ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
ความเที่ยง (reliability) 

14. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยตนเองหรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เก็บข้อมูลด้วยตนเองหรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
15. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     (ท่ีอาจเป็นไปได้) 

สถิติภาคบรรยาย (เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความถ่ี ร้อยละ) 

สถิติภาคบรรยาย (เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความถ่ี ร้อยละ) และสถิติประเภทสหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และสถิติข้ันสูง 
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ประเด็น ประเภทของวิธีการวิจัย 
การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประเมินผล 

1. แผนแบบการวิจัย พัฒนาระบบ และตรวจสอบระบบท่ีพัฒนาข้ึนใน
ด้านประสิทธิผลของระบบท่ีเหมาะสมกับสภาพ
เงื่อนไขตา่ง ๆ 

กําหนดตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละตัวบ่งช้ีกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2. ลักษณะของคําถามวิจัย ลักษณะของรูปแบบ/ระบบ/สิ่งของ/วัตถุท่ี
ต้องการพัฒนาประกอบด้วยรายละเอียดหรือเป็น
อย่างไร 

สภาพ/รูปแบบ/ระบบ/ลักษณะท่ีเปน็อยู่มีจุดแข็ง จดุอ่อน 
ข้อบกพร่อง อะไรบ้าง ควรปรบัปรุงแก้ไขอย่างไร และสิ่งท่ีถูก
ประเมินมีคุณค่าหรือคุณภาพเพียงใด ข้อเสนอแนะสําหรับการ
ตัดสินใจตอ่ไปมีอะไรบ้าง 

3. ตัวอย่างคําถามวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนท่ี
พัฒนาข้ึนมีลกัษณะเช่นใด  

โครงการหรือกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางท่ีโรงเรยีนกําลังดําเนินการอยู่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลระดับใด มจีุดแข็ง จุดออ่นอะไรบ้าง หากต้องการ
พัฒนาใหด้ีข้ึน ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

4. รายงานเอกสารท่ีเกี่ยว 
    ข้องกับการวิจยั 

ศึกษาเอกสาร/รายงานการวจิัยเกี่ยวกบัการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง องค์ประกอบท่ีอยู่ในระบบมอีะไรบ้าง ระบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

ศึกษาเอกสาร/รายงานการวจิัยเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลจดัการเรียนการสอน  

5. การกําหนดกรอบความ 
    คิดของการวิจยั 

องค์ประกอบท่ีเกีย่วข้องกับระบบการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ตัวแปรสภาพบริบท ปัจจัย กระบวนการท่ีสง่ผลต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง เกณฑ์การประเมิน
ความสําเรจ็ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  

6. สมมติฐานการวิจัย ไม่จําเป็นต้องตั้ง ไม่ต้องม ี
7. ตัวแปรอิสระ/ 
ตัวบ่งช้ีปัจจัยและ
กระบวนการ 

องค์ประกอบท่ีเกีย่วข้องกับระบบ ตัวบ่งช้ี บริบท ปจัจัย กระบวนการ  

8. ตัวแปรตาม/ตัวแปรหลกั/ 
ตัวบ่งช้ี ความสําเร็จ 

ระบบการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งช้ีผลผลิต (ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการ
เรียนการสอนฯ ความสําเร็จในการจดัการเรียนการสอน ) 

9. ประชากร - - 
10. ผู้ให้ข้อมูล 1. ครูอาจารย์ท่ีพัฒนาระบบ  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบระบบ 
3. นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย 

1. ครูอาจารย์ท่ีเกีย่วข้อง 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย 

11. วิธีการเลือกตัวอย่าง 1. ครูและนักเรียนได้รับการสุ่มแบบสุ่ม  
 (simple random sampling)  
2. เลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง 

1. ครูและนักเรียนได้รับการสุ่มแบบสุ่ม  
(simple random sampling)  
2. เลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง 

12. เคร่ืองมือวิจัย แบบวดัความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบฯ ตัวแปรใน
องค์ประกอบต่างๆ  ในระบบฯ 

แบบสอบถามวัดตวับ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

13. การตรวจสอบคุณภาพ 
      เคร่ืองมือ 

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
ความเท่ียง (reliability) 

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
ความเท่ียง (reliability) 

14. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมลูด้วยตนเองหรือส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ 

เก็บข้อมลูด้วยตนเองหรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

15. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     (ท่ีอาจเป็นไปได)้ 

สถิติภาคบรรยาย (เช่น ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความถ่ี ร้อยละ) 

สถิติภาคบรรยาย (เช่น ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี 
ร้อยละ)  เปรียบเทียบข้อมูลท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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ประเด็น ประเภทของวิธีการวิจัย 
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. แผนแบบการวิจัย - บรรยายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิด 
  ข้ึนในอดีต 
- วิเคราะห์เช่ือมโยงความเกี่ยวข้องระหว่าง 
   ปรากฏการณ ์
- บรรยายสภาพการณ์และอภิปรายสรุป 

- บรรยายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุัน 
  ให้เห็นภาพรวมอย่างลกึซ้ึง 
- บรรยายสภาพการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ 
- วิเคราะห์และเช่ือมโยงความเกี่ยวข้อง 
  ระหวา่งปรากฏการณ์ หรอืสรา้งทฤษฎีฐานราก     
  (grounded theory)  
- บรรยายสภาพผลท่ีเกิดข้ึนในเงื่อนไขสถานการณ์ตา่ง ๆ 

2. ลักษณะของคําถามวิจัย มีอะไรเกิดข้ึนในอดีต อะไรเป็นสาเหตุท่ีทําให้
เกิดสภาพเช่นน้ัน 

- ธรรมชาติของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร  
- ความรู้สกึสะท้อนของผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร 
- สิ่งท่ีเกดิข้ึนมกีระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
- ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการเปลี่ยน 
 แปลงน้ันไปกระตุน้หรือทําให้เกิดปฏิกริยา 
 สะท้อนลักษณะใด 

3. ตัวอย่างคําถามวิจัย อะไรเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดวิวัฒนาการของ
ปรัชญาการศึกษาไทยท่ีใช้อยู่ในอดีตจนมาเป็น
แบบการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

- ในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
   ผู้สอนต้องปรับบทบาทอย่างไร 
- มีปญัหาในการปรับตัวใหม่ตามปรชัญาในการสอนแบบใหม่อย่างไร 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเปลี่ยนไปอย่างไร ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใด พฤตกิรรมการเรียนเป็น
แบบใด 

4. รายงานเอกสารท่ีเกี่ยว 
    ข้องกับการวิจยั 

ศึกษาเอกสาร/รายงานการวิจัยเกี่ยวกบัการจดัการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  

ศึกษาเอกสาร/รายงานการวจิัยเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

5. กรอบความคิดของการวิจัย ไม่จําเป็นต้องกําหนดกรอบความคิดของการวิจยั ไม่ต้องกําหนดกรอบความคิดของการวจิัยล่วงหน้า 
6. สมมติฐานการวิจัย ไม่จําเป็นต้องม ี ไม่จําเป็นต้องม ี
7. ขอบข่ายข้อมูล - สภาพการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

- ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกท่ีทํา 
  ให้เกิดกระแสการปรับหลักสูตร 
- ปรัชญาแนวพุทธ 
- การเรียกร้องการประกันคุณภาพและความ
รับผิดชอบจากสาธารณชน 

- ทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของคร ู
- การปรับตัวของผู้สอน: วิธีการ ปญัหา และผลท่ีเกดิข้ึนท้ังผลดี
ผลเสีย   
- ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้เรียนในดา้นความร่วมมือ การแข่งขัน 
- พฤติกรรมการเรียน; ความสนใจ ความตั้งใจ ความคิดริเริ่ม 

8. ผู้ให้ข้อมูลและแหล่ง 
    ข้อมูล 

ผู้เช่ียวชาญ เอกสาร หลักฐาน - ผู้สอนท่ีมีความรูค้วามสามารถสูงในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง   
- ผู้เรียนท่ีมีประสบการณ์การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

9. จํานวนผู้ให้ข้อมูล ใม่เกิน 20 คน (ถ้าจําเป็นอาจมากกวา่น้ีได)้ 1- 30 คน  
10. วิธีการเลือกตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง  เลือกแบบเจาะจง 
11. เคร่ืองมือวิจัย นักวิจัย แบบบันทึก แบบสัมภาษณ ์ นักวิจัย แบบสัมภาษณ์ เอกสารรายงาน 
12. การตรวจสอบคุณภาพ 
      เคร่ืองมือ 

ฝึกการสมัภาษณ์ การลงรหัส การบนัทึกข้อมูล 
ความตรงเน้ือหา 

ฝึกการสมัภาษณ์ การลงรหัส การบนัทึกข้อมูล ความตรงเนื้อหา 

13. การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบลกึ รวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบลกึ 
14. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     (ท่ีอาจเป็นไปได)้ 

การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) การวิเคราะห์เน้ือหา  
การสังเคราะห์สารสนเทศจากกรณีศึกษา  
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ประเด็น ประเภทของวิธีการวิจัย 
การสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยอนาคต 

1. แผนแบบการวิจัย - การประมาณค่าขนาดอิทธผิล  
- การศึกษาคุณลักษณะงานวจิัยของขนาดอิทธผิล 

บรรยายสภาพการณ์ท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคต  

2. ลักษณะของคําถาม
วิจัย 

- ภาพรวมของงานวิจัยท้ังในด้านระเบียบวิธวีิจัย  
  และผลการวจิัยมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- ข้อสรปุจากผลการวจิัยสอดคล้องหันหรือแตกต่าง 
  กัน หากต่างกัน สภาพความต่างมสีาเหตุมาจาก 
  เงื่อนไขหรือสาเหตุใด 

- อนาคตของปรากฏการณ์หน่ึงควรจะมีสภาพอย่างไร  และ
จะมีสภาพจริงเปน็อย่างไร ใน 25 ปีข้างหน้า เกิดผลดีผลเสีย
อย่างไร 
- หากต้องการให้สภาพอนาคตเป็นไปตามสภาพท่ี 
  ควรจะเป็น ควรต้องใช้มาตรการอย่างไร 

3. ตัวอย่างคําถามวิจัย - ขนาดอิทธิพลของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น 
  ศูนย์กลางมีค่าโดยประมาณเป็นเท่าใด (เชิงปริมาณ) 
- ตัวแปรปรบั (moderator) อะไรบ้างมผีลต่อ 
   ขนาดอิทธิพล (เชิงปริมาณ) 
- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีผลต่อ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร  
  (เชิงคุณภาพ) 

- ลักษณะของการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางใน 25 
ปี ข้างหน้าจะมีปรชัญา หลักการ และวิธีการเป็นรูปแบบใด 
- ผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีเกิดจากการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในอนาคต 25 ปีข้างหน้ามีลักษณะ
อย่างไร 

4. รายงานเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

- รายงานทฤษฎีเกี่ยวกับผลหรืออิทธิพลของการสอน แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา  พลศึกษา และทักษะพิสัย  
- รายงานการวจิัยท่ีเป็นการสังเคราะห์งานวจิัยแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปรบักบัขนาดอิทธิพล 

- วิวัฒนาการของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใน
อดีตถึงปจัจบุัน 
- แนวโน้มของการพัฒนาการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

5. กรอบความคิดในการ
วิจัย 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรปรับและขนาด
อิทธิพล 

ไม่จําเป็นต้องม ี

6. สมมติฐานการวิจัย - การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีขนาด 
  อิทธิพลโดยเฉลีย่ในระดับปานกลาง 
- ตัวแปรปรบัท่ีมีอทิธิพลต่อขนาดอิทธิพลของ 
  การสอนสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่  
  ประเภทของวิชา ระดับการศึกษา แผนแบบการวจิัย 

ไม่จําเป็นต้องม ี

7. ตัวแปรอิสระ/ขอบข่าย
ข้อมูลท่ีเป็นสาเหต ุ

- คุณลักษณะงานวิจัย ไดแ้ก ่substantive/ 
  Methodological/typing characteristics/variables 

สภาพเงือ่นไขตา่ง ๆ ท่ีเป็นตวักาํหนด-ลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

8. ตัวแปรตาม/ขอบข่าย
ข้อมูลท่ีเป็นตัวหลัก 

ขนาดอิทธพิล ลักษณะท่ีเป็นผลจาการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

อนาคตของลักษณะสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

9. ประชากร วิทยานิพนธ/์รายงานวิจัย ท่ีเป็นการวิจัยเปรียบเทียบ การวิจัย
สาเหตุ หรือการวจิัยเชิงทดลอง 

ผู้สอน ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถสูงในการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง- 

10. กลุ่มตัวอย่าง เลือกงานวจิัยท่ีมีคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน หรอืใช้ทุก
รายการ 

1- 30 คน  

11. เคร่ืองมือวิจัย แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกผลการประชุม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
12. การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ความสอดคลอ้งระหว่างผู้บันทึก (internal-observer 
reliability) 

ความตรงเชิงเน้ือหา 

13. การเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การจัดประชุมกลุม่,  Delphi technique 
14. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     (ท่ีอาจเป็นไปได)้ 

- สถิติภาคบรรยาย 
- สถิตวิิเคราะห์ความสมัพันธ์ ได้แก่ การวิเคราะห ์สหสัมพันธ ์
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวเิคราะห์สาเหตุระดับสูง 

การวิเคราะห์เน้ือหา  
การสังเคราะห์สารสนเทศจากเอกสาร 

 



 
 

ประวัติวิทยากร 
1. ช่ือ 
 1.1 ชื่อภาษาไทย       ดร.ล ำพอง  กลมกูล 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ       Dr. Lampong Klomkul   
   
2. คุณวุฒ ิ:  ศษ.บ. (สำขำกำรสอนมัธยมศึกษำ) วิชำเอกคณิตศำสตร์-ฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
    University of Guelph, Canada   
  ค.ม. (สำขำวิจัยกำรศึกษำ) คณะครุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  ค.ด. (สำขำวิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ) คณะครุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน  นักวิจัย ศูนย์อำเซียนศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
2559-ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร  ศูนย์อำเซียนศึกษำ  

    มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
2560-2562 ประธำนหลักสูตร “กำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ”  
                     หน่วยพัฒนำครูศูนย์อำเซียนศึกษำ มจร (หลักสูตรคูปองครู) 

4. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญำตรี 
(ต่อเนื่อง) 

Certificate of General Art & 
Science 
Field : Language Option 
Program 

Conestoga College of Applied 
Art and Technology, Canada 
(CIDA-Sponsored Scholarship) 

2540 

ปริญญำตรี 
(ต่อเนื่อง) 

Certificate  
Field : Education and 
Science 
 

University of Guelph, Canada 
(Two years of Golden Jubilee 
Scholarship)  
CIDA-Sponsored Scholarship 

2542 

ปริญญำตรี ศึกษำศำสตรบัณฑิต (กำรสอน
มัธยมศึกษำ) วิชำเอกคณิตศำสตร์-
ฟิสิกส์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประเทศไทย 
CIDA-Sponsored Scholarship 

2544 

ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต 
(วิจัยกำรศึกษำ)  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประเทศไทย 

2548 

ปริญญำเอก ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  
(วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ)  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประเทศไทย 

2554 
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ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภำยใน 3 ปีย้อนหลัง) 
 1) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
1 กำรออกแบบกำรวิจัยในกำรจัดองค์กรเชิงพุทธ

ปีกำรศึกษำ 2557 – 2558 
หน่วยวิทยบริกำร คณะสังคมศำสตร์ มจร.  
วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม จ.รำชบุรี 

2 รหัสวิชำ 200 308 
กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2560/2561 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 

3 รหัสวิชำ 200 308 
กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2561/2562 

คณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

4 302 421 
Independent Study in English  
Year 2018/2019 

Faculty of Humanities 
Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University  

  
 2) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
1 รำยวิชำ 606 203  

ระเบียบวิธีวิจัยวิปัสสนำภำวนำ 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 

วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

2 Research Methodology in Buddhism  
1st Semester of Academic Year 2016 

International Buddhist Studies College 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

3 Research Methodology in Linguistics 
Year 2018/2019 

Faculty of Humanities 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

  
 3) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
1 รำยวิชำ  807 102 สัมมนำกำรศึกษำค้นคว้ำ

ระเบียบวิธีวิจัยพุทธจิตวิทยำชั้นสูง (Seminar 
on Studies in Advanced Research 
Methodology in Buddhist Psychology) 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 
 

คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

2 รำยวิชำ  807 108 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูงทำงจิตวิทยำ (Advanced Statistics 
and Research Methodology in 
Psychology)  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
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ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
3 รำยวิชำ 807 109 กำรทดสอบและกำร

ประเมินทำงจิตวิทยำ (บรรยำยเรื่องสถิติที่ใช้
ในกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัย) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 

คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

4 801 203 Advanced Research 
Methodology    
1st Semester of Academic Year 2015 
2nd Semester of Academic Year 2015 
2nd Semester of Academic Year 2016 

International Buddhist Studies College 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

5 ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
 

5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์ 
 5.1 ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ 
ล ำพอง กลมกูล. (2548). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต, 

ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
ล ำพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัย

แบบผสมวิธี. วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฏีบัณฑิต, ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ 
บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

 5.2 สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ 
Klomkul, L. (2011). Effects of Reflection Process on Classroom Action Research Effectiveness: 

Mixed Methods Research. Proceedings of the 4th International Conference on 
Educational Research (ICER) 2011: Learning Community for Sustainable 
Development, Khon Kaen University, September 9 – 10, 2011, page 128-135. 

Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2011). Effects of Reflection Process on 
Classroom Action Research Effectiveness: Mixed Methods Research. The 8th 
International Postgraduate Research Colloquium: Interdisciplinary Approach for 
Enhancing Quality of Life IPRC Proceedings, Behavioral Science Research Institute, 
Srinakharinwirot University Bangkok, Thailand, September 22-23, 2011, page 64 – 72. 
รำยละเอียดของบทควำมตำม Link นี้  
http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf 

Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2012). Effects of Reflection Process on  the 
Effectiveness of Classroom Action Research: Quantitative Research. (Abstract). 8th 
Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA) on 
Education at  the Dawn of the New Decade: When the Quality and Sustainability 
Movements Converge. Faculty of Education, Chulalongkorn University, July 8-11, 
2012, page 136. 

http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf
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Klomkul, L. (2011). Effects of the Reflection Process on the Effectiveness of Classroom Action 

Research. The Nineteenth International Conference on Learning, The Institute of 
Education University of London, London, UK, August, 14-16, 2012, page 25.   

ล ำพอง กลมกูล. (2550). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. ในกำรประชุมวิชำกำรและเผยแพร่
ผลงำนวิจัยระดับชำติในโอกำสเฉลิมฉลอง 50 ปี คณะครุศำสตร์ 90 ปี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ 
115 ปี กำรฝึกหัดครูไทย, 10 – 11 กรกฎำคม 2550, หน้ำ 533-539. 

ล ำพอง กลมกูล. (2557). การสังเคราะห์งานวิจัย: ทิศทางการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา
องค์กร. ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำจิตใจและ
สังคม” ประจ ำปี 2557 ณ หอประชุม มวก. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ ลงกรณรำชวิทยำลัย วันที่ 23-
24 กรกฎำคม 2557, หน้ำ 533-539. 

ล ำพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อ
ประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. ที่ระลึก 12 ปี ครุศำสตรดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำวิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ งำนชุมนุมศิษย์เก่ำและมุทิตำจิตแด่ ศ.กิตติคุณ ดร.
นงลักษณ์ วิรัชชัย ผู้พัฒนำหลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ ณ 
โรงแรมปทุมวันพรินเซส กรุงเทพฯ วันที่ 5 กันยำยน 2555, หน้ำ 136. 

ล ำพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนกำรสะท้อนคิดต่อ
ประสิทธิผลกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน: กำรวิจัยแบบผสมวิธี. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์. 
กรุงเทพมหำนคร: สมำคมวิจัยสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทย, วันที่ 11 ตุลำคม 2555, หน้ำ 171 – 187. 

           หนังสือ 
ล ำพอง กลมกูล และคณะ.  (2549). คู่มือครูนักวิจัย.   กรุงเทพมหำนคร:  โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย. 
ล ำพอง กลมกูล (บรรณำธิกำร). (2559). รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

เพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน. พระนครศรีอยุธยำ: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชน ปริ้นติ้ง. 
ล ำพอง กลมกูล. (2561). การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก (Grounded 

Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model). พระนครศรีอยุธยำ: 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชน ปริ้นติ้ง. 

บทความวิชาการ (เพิ่มเติม) 
Phra Rajvaramethi & Klomkul, L. (2016). Report of Buddhist Research Synthesis for the 

Advancement in ASEAN Community. In Klomkul, L. (Eds), Research Report for the 
Project of Research Potential Development in Buddhism for the Advancement in 
ASEAN Community. ASEAN Studies Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University: 265-271. 

Klomkul, L. (2016). A Synthesis of Research on Buddhist Context in ASEAN Community.  The 7th 
International Buddhist Research Seminar, 18-20 February2016 at MCU Buddhist 
College, Nan Province,Thailand: 118-126. 

Phra Rajvaramethi, Rodkhunmuang, T.D., & Klomkul, L.  (2017). Educational Management in 
ASEAN Community: A Case Study of Education in Singapore. The Fourth National 
and Second International Conference 2017 on 31st April 2017: 96-110. 
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ล ำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีท่ีตั้งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว : 

กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical 
sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi.กำรประชุมวิชำกำรด้ำนศิลป
ศำสตร์ ครั้งที่ 3 : ศำสตร์บูรณำกำรงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 3rd Liberal Arts National 
Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 
2018) 29-30 มีนำคม 2561 ณ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลำ 

ล ำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคม
อาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in 
ASEAN Community. ประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 3  และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เครือข่ำยวิจัยประชำชื่น ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “บูรณำ
กำรงำนวิจัย ก้ำวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงกำรและก ำหนดกำร]  27 เมษำยน 
2561 ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ. 

ล ำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561).แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้ส านึกของชาติพันธุ์ที่
หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  Process for coexistence of Mynmar students 
under variety ethnic identity  In Thai Buddhist University. “โครงกำรสัมมนำเครือข่ำย
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ครั้งที่ 17 ประจ ำปี 2560” 22-
23 กุมภำพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น. 

ล ำพอง กลมกูล [นักวิจัยร่วม]. (2561). “กำรศึกษำบทบำทพระสงฆ์กับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในอำเซียน:  
พหุกรณีศึกษำ A Study on Role of Buddhist Monks to Political Participation in 
ASEAN: Multi-case Studies”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2  พฤษภำคม-กันยำยน 2561. 

ล ำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2560). กำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560): 103 – 122. 

ล ำพอง กลมกูล [เขียนร่วม]. (2561). “ศำสตร์แห่งกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ: กรณีศึกษำวัดหนองตำบุญ จ.สระบุรี  Astrology for the Administration and 
Propagation of Buddhism: A case study of Wat Nongta Boon, Saraburi Province.” 
วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกรำคม – เมษำยน 2561). 

 5.3 ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืนๆ 
  การน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    5.3.1 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในงำนประชุมอธิกำรบดีโลก (World University Presidents 
Summit Concurrently with 3rd FISU Rectors’ Forum 2006) At Queen Sirikit National 
Convention Center, Bangkok, Thailand 19-22 July 2006 
  5.3.2 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิ ชำกำรและกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
(International Conference on Educational Research (ICER2011): Learning Community for 
Sustainable Development) ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2554 

 5.3.3 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ (The 8th International 
Postgraduate Research Colloquium (IPRC2011) “Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of      



 
- 6 - 

 
Life”)  ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่ำงวันที่ 22 – 23 กันยำยน 2554 รำยละเอียด ของบทควำมตำม Link นี้ 
http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf 
  5.3.4 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 8th Biennial Conference of the 
Comparative Education Society of Asia (CESA) ณ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ระหว่ำงวนัที่ 8 – 
11 กรกฎำคม 2555 
  5.3.5 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 19 (The Nineteenth 
International Conference on Learning) ณ มหำวิทยำลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 
สิงหำคม 2555 
  5.3.6 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยคัดสรรในงำนประชุมใหญ่วิสำมัญประจ ำปี ๒๕๕๕ ของ
สมำคมวิจัยสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วันที่ 11 ตุลำคม 2555 
(Guest Speaker) 
  5.3.7 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณำกำร
เพ่ือกำรพัฒนำจิตใจและสังคม” ประจ ำปี 2557 ณ หอประชุม มวก. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย วันที่ 23-24 กรกฎำคม 2557   
  5.3.8 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 21 (The Twenty-first 
International Conference on Learning) ณ วิทยำลัย Touro มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันที่ 
14 – 17 กรกฎำคม 2557 
  5.3.9 เข้ำร่วมน ำเสนอบทควำมวิชำกำรเรื่อง “กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน (Enhancing Buddhist Research Potential for the Advancement  in 
ASEAN Community) เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลองวันวิสำขบูชำโลก ประจ ำปี 2558 ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 5.3.10 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 7 (The 7th 
International Buddhist Research Seminar)  เรื่อง “A Synthesis of Research on Buddhist Context in 
ASEAN Community”  18-20 February2016 at MCU Buddhist College, Nan Province,Thailand.  
 5.3.11 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 6 (Sixth 
International Conference on Religion and Spirituality in Society) เรื่อง “A Synthesis of Research 
on the Advancement of Buddhist Research in ASEAN Communities” ณ The Catholic 
University of America มลรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในระหว่ำงวันที่ 23-24 มีนำคม 2559   
 5.3.12 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 2 (The 2nd 
International Conference 2017 on Buddhist Innovation for Developing Thailand) on 31st March 2017 at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus. เรื่อง “Educational Management in 
ASEAN community: A Case Study of Education in Singapore” 
 5.3.13 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 7 (Seventh 
International Conference on Religion and Spirituality in Society) เรื่อง “Educational 
Management for Peace towards Religious Diversity in ASEAN Community, A Mechanism of 
Thai Patriarch, and Value and Behavioral Model of Comsuming in Online Social Network Using 
Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices” ณ Imperial College London กรุงลอนดอน 
ประเทศสหรำชอำณำจักร ในระหว่ำงวันที่ 17 - 18 เมษำยน 2560   

http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf


 
- 7 - 

 
 5.3.14 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 25 (The Twenty-
Fifth International Conference on Learning) เรื่อง “Educational Management In Past And 
Present In Asean Community, Trends of Educational Management for Unity and Peace of 
Countries in ASEAN Community, and A Model Of Leadership Development For Learning 
Organization Of Universities In Thailand” ณ University of Athens Athens, ประเทศกรีซ ในระหว่ำง
วันที่ 21–23 มิถุนำยน 2561 
 5.3.15 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ An International 
workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The regional cultural Dialogue”  
on the paper called “Buddhist Economics for Sustainability Development in Thai Society” at 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ho Chi Minh City 
on 14th September 2018 
 5.3.16 ได้รับเชิญเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชมุวิชำกำรระดับนำนำชำติ (International 
Conference : Fairness and Justice in the Social Development of ASEAN Countries) เรื่อง “Right 
to Education of Multicultural Countries for Unity in ASEAN Community” at Assumption 
University of Thailand (Hua Mak Campus) on 21st September 2018 (Guest Speaker)  
 5.3.17 ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker on the Session called “Universities toward 
Industrial Revolution 4.0” on The 1st  International Annual Conference Southeas, Vietnam 
Outlook 2018 in Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam on 6th – 8th December 2018. 
6. ทุนและรางวัลที่ได้รับ 
     6.1 ได้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ: วิทยำนิพนธ์ประจ ำปี ๒๕๕๖ รำงวัลระดับดี (สำขำกำรศึกษำ) 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วิทยำนิพนธ์ เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนกำรสะท้อนคิดต่อ
ประสิทธิผลกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน: กำรวิจัยแบบผสมวิธี” (Effects of Reflection Process on the 
Effectiveness of Classroom Action Research: Mixed Methods Research) วิทยำนิพนธ์ของ: จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก : รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ศ.กิตติคุณ ดร.  
นงลักษณ์ วิรัชชัย 
           6.2 ได้รับรำงวัล Graduate Scholar Award จำกกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติครั้งที่ 19 ณ มหำวิทยำลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รำยละเอียดปรำกฏตำม Link ต่อไปนี้ 
http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards 
 6.3 ได้รับทุนสนับสนุนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิตจำกบัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
 6.4 ได้รับรำงวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจ ำปี 2554 ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ จำกคุรุสภำ  
 6.5  ได้รับทุนกำญจนำภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ศึกษำที่ University of Guelp ประเทศ
แคนำดำ ในระดับปริญญำตรี เป็นเวลำ 2 ปี  ในระหว่ำง ปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542 
7. ความเชี่ยวชาญ 
 7.1 วิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
 7.2 เครือข่ำยวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน  (Classroom Action Research Network) 
 7.3 กำรออกแบบกำรวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

http://www.au.edu/index.php/newsandevents/3713-initernational-conference-fairness-and-justice-in-the-social-development-of-asean-countries.html
http://www.au.edu/index.php/newsandevents/3713-initernational-conference-fairness-and-justice-in-the-social-development-of-asean-countries.html
http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards
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 7.4 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรสะท้อนคิด (Reflection Process) 
 7.5 กำรออกแบบกำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS และ LISREL 
และกำรพัฒนำโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ 
 7.6 สถิติวิเครำะห์ที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 7.7 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 7.8 กำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน 
 7.9 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 7.10  กำรออกแบบกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ: จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory สู่โมเดล
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model: SEM) 
 7.11 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงำนวิจัยของสถำบัน คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 7.12 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำมวิจัยวำรสำรวิชำกำรฐำน TCI 
 7.13 ผู้ประสำนงำนและจัดกำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ (Conference Co-ordinator)  
 1) An International Conference on “Re-Learning to Be Human for Global Times: 
The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies” Ayutthaya, Thailand August 3-
4, 2018 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 
 2) An International workshop “Therevada Buddhism in Vietnam and Thailand: The 
regional cultural Dialogue” at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University – Ho Chi Minh City on 14th September 2018 (Co-organizer) 
 3) The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook on the 
title “Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho 
Chi Minh metropolitan area” that will be held on 6th-8th December 2018 at Thu Dau Mot 
University (TDMU), Binh Duong province, Vietnam (Co-organizer) 
 
8. ประสบการณ์ด้านการวิจัย  
 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรปลูกฝังคุณธรรมของสถำบันครอบครัว สถำนศึกษำ 
และชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (โรงเรียนวำสุเทวี)” ได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย ประจ ำปี 2550 
 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงกำรวิจัยและประเมินผลโครงกำร อย.น้อย ปี 2551”กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 นักวิจั ย โครงกำรวิจัยเรื่ อง  “กำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครู ในวิถี พุทธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุ่งเป้ำประจ ำปี
งบประมำณ 2558 ของเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.)  
 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “Trends of Educational Management for  Unity and Peace of 
Countries in ASEAN Community” ได้รับทุนวิจัย สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย พ.ศ.2558/2559  
 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV 
ส ำหรับนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in 
CLMV Countries for Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University)” ทุนวิจัยมุ่งเป้ำ
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ของเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำร 
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 นักวิจัยโครงกำรวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำบริโภคของประชำชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้ำนกลุ่มลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน: พหุวัฒนธรรมอำเซียน (Factors Influencing Consumer 
Purchasing Decision Making in Neighboring Countries in the Upper Mekong Region: ASEAN 
Multicultural Cultures)” ภำยใต้โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำเพ่ือบูรณำกำรพระพุทธศำสนำกับประชำคมอำเซียน 
ของศูนย์อำเซียนศึกษำ ปีงบประมำณ 2560  
 
9. ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรอบรมและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

9.1 วิทยำกรฝึกอบรม “หลักสูตรภำษำและวัฒนธรรมไทยส ำหรับครูต่ำงชำติ” ของสมำคมโรงเรียน
นำนำชำติ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ระหว่ำงปี 2551 – 2557 
 9.2 วิทยำกรฝึกอบรม เรื่อง “Monitoring and Tracking Progress in the Classroom” วันที่  18 
กันยำยน 2555 ณ โรงเรียนนำนำชำติโชรส์เบอรี กรุงเทพ 

9.3 บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรออกแบบกำรวิจัยในกำรจัดองค์กรเชิงพุทธ” หน่วยวิทยบริกำร คณะ
สังคมศำสตร์ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม จ.รำชบุรี ปีกำรศึกษำ 2557 – 2558  

9.4 เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “กำรวิจัยและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครูแบบ
บูรณำกำรกำรวิจัย กำรวัดประเมิน และกำรประกันคุณภำพ โดยใช้กระบวนกำรกำรจัดกำรตนเองและเครือข่ำย
ทำงสังคม” ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ ำปี 2557 จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

9.5 อำจำรย์พิเศษ หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วังน้อย รำยวิชำสัมมนำกำรศึกษำค้นคว้ำระเบียบวิธีวิจัยพุทธ 
จิตวิทยำชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist Psychology) 
วันเสำร์ที่ 21 มีนำคม 2558 – วันเสำร์ที่ 9 พฤษภำคม 2558 

9.6 เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิตระดับปริญญำมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 9.7 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ
ในประชำคมอำเซียน” ระยะที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 กรกฎำคม 2558 และระยะที่ 2 ระหว่ำงวันที่  24-25 
สิงหำคม 2558 ณ ห้องประชุม 402 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

9.8 Lecturer of Doctoral Program (Buddhist Study) in Advanced Research Methodology 
Subject for Ph.D. Program between August 15th – November 28th 2015 at International 
Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya 
 9.9 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิและกำรพัฒนำผลงำน
ทำงวิชำกำร” ระหว่ำงวันที่ 12 – 13 พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญำณ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 
 9.10 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน” ปีงบประมำณ 2559 ระหว่ำงวันที่ 10-11 พฤษภำคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม 402 และ 401 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร 
อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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 9.11 เป็นวิทยำกรบรรยำยวิชำกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิชำชีพครู หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต คณะครุศำสตร์ (5 ปี) ปีกำรศึกษำ 2559 ในระหว่ำงวันที่ 26-
27 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อำคำรเรียนรวม 2 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 
 9.12 อำจำรย์พิเศษบรรยำย วิชำระเบียบวิธีวิจัยวิปสสนำภำวนำ หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส 
 9.13 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำในประชำคมอำเซียน” ปีงบประมำณ 2560 ในหัวข้อเรื่อง “จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded 
Theory) สู่โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model)” ระหว่ำงวันที่ 11-12 กันยำยน 
2560 ณ ห้องประชุม 402 และ 401 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 9.14 เป็นวิทยำกรบรรยำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้กับนิสิตในระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ในวันที่ 1-2 กันยำยน 2560 

9.15 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน เรื่อง “จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) สู่โมเดลควำมสัมพันธ์
เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model)” ให้บุคลำกรและคณำจำรย์วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วันที่ 26 กันยำยน 2560  
 9.16 เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง “กำรสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและบทคัดย่อ” ให้กับนิสิตและ
คณำจำรย์หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส 
 9.17 บรรยำยพิเศษเรื่อง “สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย” ให้กับนิสิตปริญญำเอก สำขำภำษำอังกฤษ คณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 21         
พฤศจิกำยน 2560  
 9.18 บรรยำยพิเศษเรื่อง “กำรออกแบบกำรวิจัยโดยใช้สถิติขั้นสูง” ให้กับนิสิตปริญญำเอก สำขำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561  
 9.19 เป็นวิทยำกรบรรยำยใน เรื่อง “จำกทฤษฎีฐำนรำก (Grounded Theory) สู่โมเดลควำมสัมพันธ์
เชิงสำเหตุ (Structural Equation Model)” ให้บุคลำกรและคณำจำรย์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

9.20  เป็นวิทยำกรบรรยำยและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำเครื่องมือวิจัยเพ่ือใช้ใน
กำรวิเครำะห์ขั้นสูง: โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ (LISREL) ให้กับคณำจำรย์ วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วันที่  20 กันยำยน พ.ศ. 2561 

9.21  เป็นวิทยำกรบรรยำยและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 
21 (Professional Teacher Development in the 21st Century)” ให้กับ คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยสงฆ์
นครล ำปำง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และเครือข่ำยครุศำสตร์ มจร ภำคเหนือ วันที่ 27 
กันยำยน พ.ศ. 2561 

9.22 เป็นวิทยำกรบรรยำยและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรในหลักสูตร “กำรพัฒนำเจตคติและจิต
วิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ”  ของหน่วยพัฒนำครูศูนย์อำเซียนศึกษำ มจร (หลักสูตรคูปองครู) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 5 รุ่น ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 


